
แบบ  สขร.1

361 ยา 9,000.00          9,000.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/361
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

362 ยา 9,600.00          9,600.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/362
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

363 ยา 92,020.00        92,020.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟร์ต้ีทู สยามเมดิแคร์

 จ ากัด
บริษัท โฟร์ต้ีทู สยามเมดิแคร์

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/363
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

364 วชย. 8,250.00          8,250.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/364
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

365 วชย. 2,400.00          2,400.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไมนอส เมด กรุ๊ป 

จ ากัด
บริษัท ไมนอส เมด กรุ๊ป 

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/365
วันท่ีขออนุมัติ 16/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

366 วชย. 17,700.00        17,700.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

366ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. 
๐๐๓๒.๓๐๓.๓/366
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

367 ยา 18,500.00        18,500.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป

จ ากัด
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/367
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

368 ยา 41,120.00        41,120.00           เฉพาะเจาะจง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/368
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

369 ยา 9,788.00          9,788.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์

 (1979) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/369
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

370 ยา 61,950.00        61,950.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟาร์มาซี หจก. ภิญโญฟาร์มาซี
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/370
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

371 ยา 39,040.00        39,040.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทร็ดด้ิง

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/371
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

372 ยา 21,000.00        21,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982)

   จ ากัด
เคยซ้ือมาก่อนในระยะ 

2 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/372
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

373 ยา 13,212.00        13,212.00           เฉพาะเจาะจง หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส หจก. พรีเมด ฟาร์มา พลัส
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/373
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

374 ยา 5,840.06          5,840.06             เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/374
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

375 ยา 33,234.20        33,234.20           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติคส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/375
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

376 ยา 10,000.00        10,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จ ากัด บริษัท มาซาแลบ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/376
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

377 ยา 13,800.00        13,800.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/377
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

378 ยา 41,270.60        41,270.60           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด บริษัท แอโรแคร์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/378
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

379 ยา 3,760.00          3,760.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

บริษัท พาตาร์แลบ
( 2517) จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/379
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

380 ยา 11,700.00        11,700.00           เฉพาะเจาะจง ฟาร์มาไลน์ จ ากัด ฟาร์มาไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/380
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

381 ยา 4,000.00          4,000.00             เฉพาะเจาะจง
คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด
คอนดรักส์ อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/381
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

382 ยา 83,192.50        83,192.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/382
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

383 ยา 49,200.00        49,200.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด
บริษัท คอสม่า  เมดิคอล 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/383
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

384 ยา 10,760.00        10,760.00           เฉพาะเจาะจงบริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ด

ดาว จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/384
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

385 วชย. 36,300.00        36,300.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรู

เม้นท์ แลป .

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/385
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

386 ยา 20,019.70        20,019.70           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอสถ  อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ  อินเตอร์ 
แลบบอราทอรีส์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/386
วันท่ีขออนุมัติ 28/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

387 ยา 284,585.36     284,585.36         เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
เป็นรายการท่ีองค์การ

เภสัชกรรมผลิต

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/387
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

388 ยา 2,461.00          2,461.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี เอ็ล เอช 

เทร็ดด้ิง จ ากัด
บริษัท บี เอ็ล เอช 

เทร็ดด้ิง จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/388
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

389 ยา 27,240.00        27,240.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/389
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

390 ยา 3,900.00          3,900.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท ห้างขายยาตรา

เจ็ดดาว จ ากัด
บริษัท ห้างขายยาตรา

เจ็ดดาว จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/390
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

391 ยา 54,458.50        54,458.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/391
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

392 ยา 32,792.00        32,792.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์

มาซูติคอล จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/392
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

393 ยา 11,235.00        11,235.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ

คอล
 จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติ
คอล

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/393
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

394 ยา 84,350.00        84,350.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ

คอล
อินดรัสทร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอล

อินดรัสทร้ี จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/394
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

395 วชย. 26,350.00        26,350.00           เฉพาะเจาะจง
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด
บ. บีเวอร์ เมดิคอล  อินดัสตร้ี

 จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/395
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

396 วชย. 1,500.00          1,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด บริษัท  เมดิทอป  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/396
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

397 วชย. 29,000.00        29,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/397
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

398 ยา 30,000.00        30,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซาแลบ จ ากัด บริษัท มาซาแลบ จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/398
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

399 ยา 52,420.00        52,420.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด
บริษัท วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ

  จ ากัด

เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565 
และเคยซ้ือมาก่อนในระยะ 2

 ปีงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/399
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา

400 ยา 10,000.00        10,000.00           เฉพาะเจาะจง
หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเร

ตอร่ี
หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเร

ตอร่ี
เป็นรายการท่ีจัดซ้ือร่วม

ระดับจังหวัดปีงบฯ 2565

ใบส่ังซ้ือเลขท่ีชม. ๐๐๓๒.๓๐๓.๓/400
วันท่ีขออนุมัติ 29/03/2565
เลขท่ีโครงการ 
เลขท่ีสัญญา



แบบ  สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ าวันท่ี 16-31 มีนาคม พ.ศ.2565

ล าดับ
งานท่ีจัดซ้ือ

/จัดจ้าง
   วงเงินท่ีจัดซ้ือ   หรือ

จัดจ้าง
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ช่องท่ี 1 ระบุวันท่ี เดือน ปี ท่ีจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน

ช่องท่ี 2
ช่องท่ี 3 
ช่องท่ี 4
ช่องท่ี 5
ช่องท่ี 6
ช่องท่ี 7
ช่องท่ี 8 
ช่องท่ี 9

ช่องท่ี 10 ระบุเลขท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีท าสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน

อธิบายแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ให้เรียงล าดับตามวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการซ้ือหรือจ้าง
ระบุช่ือของหน่วยงานท่ีจัดซ้ือหรือจ้าง

ระบุวงเงินราคากลางของงานซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุวิธีการท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างในคร้ังน้ัน
ระบุช่ือของผู้ท่ีเข้าเสนอราคาในการจัดซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ันทุกราย พร้อมท้ังราคาท่ีเสนอ
ระบุช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง พร้อมท้ังราคาท่ีได้ตกลงซ้ือหรือจ้าง
ระบุเหตุผลท่ีคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายน้ัน


